
 1 

MESA DE DEBATES DO IBDT DE 19/05/2016  

Texto sem revisão dos autores 

A presente transcrição apenas visa a ampliar o acesso à Mesa de 
Debates, dada a natureza informal dos debates e a falta de revisão. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO não 
recomenda que seja a transcrição utilizada como fonte de referência 

bibliográfica. 

 

Integrantes da Mesa: 

Ricardo Mariz de Oliveira 

Fernando Aurélio Zilveti 

Salvador Cândido Brandão 

João Francisco Bianco 

 Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Vamos 
dar início à nossa reunião de hoje. Uma comunicação, ou melhor, duas 
comunicações iniciais, uma quase que não precisaria fazer. Na 
segunda-feira e terça teremos o nosso IV Congresso Brasileiro de Direito 
Tributário Atual, aqui na faculdade. Esperamos a presença de todos. Há 
uma grande quantidade de inscrições, de participações, então o 
congresso provavelmente atingirá os seus objetivos.  

Queria fazer também a comunicação da realização do 15º Congresso de 
Direito Tributário da Fundação Escola Superior de Direito Tributário do 
Rio Grande do Sul, que será realizado em Gramado, de 1º a 3 de julho 
de 2016. Nós temos aqui na secretaria o programa para quem quiser. É 
um excelente congresso, já falamos sobre ele. Eu estou fazendo 
novamente referência a ele, porque acabamos de receber uma inscrição 
de cortesia. Agradecemos à FESDT e esperamos que haja sucesso em 
mais esse evento.  

Queria fazer menção também a um acórdão da 3ª Seção do CARF, da 3ª 
Câmara, 2ª turma. Este é um acórdão sobre um assunto recorrente na 
jurisprudência, e na nossa prática também, de todos nós aqui. Trata-se 
da divisão de empresas, de uma empresa sendo dividida em mais de 
uma. Abre-se uma ou duas pessoas jurídicas a mais para cair no lucro 
presumido ou alguma vantagem semelhante. Muitos casos são 
praticamente sustentáveis, né? O que, na verdade, a empresa é uma só, 
acabam ficando duas ou três pessoas jurídicas, mas é a mesma 
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empresa, não é? Não estou falando do endereço só, necessariamente, 
estou falando da empresa, do empreendimento. E, mesma sede, 
mesmos funcionários, mesma marca etc. Esse caso aqui é um caso 
muito bom para o contribuinte, porque foi feita uma divisão – pelo 
relato aqui do acórdão – foi feita uma divisão efetiva de atividades 
distintas, inclusive com os meios de produção separados.  

Aqui, o acórdão destaca, especificamente: as empresas que possuem 
sede própria, contabilidade e funcionários individualizados e outras 
circunstâncias que, realmente, caracterizam dois empreendimentos 
distintos. O importante aqui não é tanto o julgamento, mas é o 
conteúdo do acórdão relatado pelo Conselheiro Walker Araújo. O 
Acórdão é o nº 3302-003.138, com data de publicação de 04.04.2016.  

O interessante desse acórdão, por isso que eu estou fazendo referência, 
é a exata noção do que é o planejamento tributário, planejamento 
tributário mesmo, que é uma decisão empresarial que leva em conta os 
custos fiscais de alguma coisa que se pretende fazer. Eu vou ler um 
excerto, uma frase que consta da ementa, para dar uma ideia do que foi 
o pedido pela Câmara e julgado por unanimidade de votos. Claro que a 
acusação foi de simulação, mas vejam que interessante: “Não é 
simulação o desmembramento das atividades por empresas do mesmo 
grupo econômico” – atenção – “objetivando racionalizar as operações e 
diminuir a carga tributária”.  

Quer dizer, o conselho entendeu que faz parte, realmente, do 
planejamento tributário e da normalidade das atividades procurar 
diminuir a carga tributária. Mais adiante, diz: “O planejamento 
tributário, na medida em que tem sua legalidade provada pelo uso de 
formas alternativas ou indiretas, representando um negócio jurídico 
praticado, tem o seu limite de licitude na equivalência entre o fato 
praticado e seu efeito jurídico” – e continua – “ultrapassado esse limiar, 
aparece o artifício dissimulador necessário para disfarçar ou camuflar o 
verdadeiro real ato, promovidos seus efeitos jurídicos. No Direito 
Tributário, é perfeitamente admissível ao contribuinte utilizar-se de 
meios lícitos para economizar/reduzir tributos. Assim, o planejamento 
tributário que pode ser legítimo é ponto de conturbada verificação...” – e 
aí vai continuando.  

Mas eu queria destacar esses pontos: o reconhecimento explícito, 
expresso, em várias passagens do acórdão e já na ementa, da validade 
da busca da economia tributária, evidentemente em reorganizações que 
não sigam em qualquer vício jurídico, especificamente no da simulação. 
Para nota, o Acórdão é o de n. 3302-003.138. Trata-se de uma decisão 
que nós podemos considerar no CARF de hoje rara, não é? Isso que eu 
quis trazer aqui.  

Pois não, comentário do Fernando Zilveti. 



 3 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É bastante curioso ouvir essa decisão no 
pequeno expediente. Vale a pena você estudar, ler, entender os motivos 
que levaram aos conselheiros adotarem o entendimento, a meu ver, 
adequado, desde que tudo aquilo que está escrito, que foi mencionado, 
se efetive.  

Me chamou a atenção que você desmembre atividades para obter um 
benefício fiscal, ou para diminuir a carga tributária, não é? Então, a 
grande preocupação nesse tipo de operação, de reorganização 
societária, é não “estourar” o lucro presumido, ou seja, você ter várias 
empresas no lucro presumido, mesmo estando sob o mesmo grupo, não 
é? Até então, o que eu tinha visto no CARF era considerar simulação o 
simples fato de você agir desta forma, sendo que o grupo econômico era 
o mesmo. Inclusive os sócios em participação cruzada, se fosse o caso, 
eram os mesmos ou até da mesma família, primo, irmão, parente, 
cunhado, etc. Todos acabavam sendo sócios da empresa, ou das 
empresas, mas a empresa tinha um único negócio, o fundo de comércio 
era único, usavam a mesma marca, se apresentavam da mesma forma, 
se apresentavam como um único negócio e que, dessa forma, para os 
olhos de quem investigasse, se tratava de uma única empresa, ainda 
que sob inscrições fiscais diversas.  

E, pelo que eu estou entendendo, Ricardo, você tem a preocupação de 
dar substância à estrutura. Essa substância é com contabilidade 
separada, com empregados contratados por cada estabelecimento, 
certo? Cada estabelecimento contrata seus próprios empregados, ele 
não é um RH só, não é uma contabilidade só, isso colabora para que 
você tenha, efetivamente, negócios distintos.  

Agora, minha preocupação é, ainda que nós tenhamos a situação 
societária única, a questão do grupo... talvez faltaria, para mim, 
investigar o acórdão se isso aconteceu, mas é, sem dúvida nenhuma, 
uma novidade.  

E aí eu estou até pensando, Ricardo, isso é um planejamento tributário 
agressivo? Um planejamento tributário suave? Como a gente classifica 
esse tipo de planejamento tributário, olhando um pouco o que está se 
falando até em termos de BEPS, por exemplo? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Confesso que tenho 
bastante dificuldade, apesar de tantos anos trabalhando com tributário, 
opinando sobre planejamento tributário, defendendo caso... eu tenho 
bastante dificuldade de classificar um determinado caso como agressivo 
ou não.  

É claro que nós temos casos que nós olhamos para ver se é abuso. 
Abusivo eu sei o que é, agora aquele que não é abusivo, ele é agressivo a 
partir de quando? É um limite de risco que cada decisão empresarial 
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assume quanto à possibilidade de defesa daquele planejamento que 
você fez, ou não fez.  

O que nós verificamos, na prática, é que tem entidades, tem empresas 
que têm um apetite maior para o risco, uma tolerância maior para o 
risco, que tomam decisões mais agressivas, não é? Mas, do ponto de 
vista jurídico, dizer que isso é agressivo ou não é agressivo é muito 
complicado na minha cabeça, porque para mim é legal ou é ilegal.  

Ele invalidou, ele excedeu algum limite objetivo da Lei? Porque, 
classificação de agressivo ou suave – você falou suave... – aí entra 
dentro do terreno da legalidade, evidentemente, são termos que 
considera que são todos legais. Categorias que eu não encontro no 
Direito, não é?  

Agora, eu queria chamar atenção para questões dentro do BEPS, a Ação 
12, que trata das questões de planejamentos agressivos. Há uma 
ressalva lá que a consideração do que é agressivo não significa 
necessariamente que seja abusivo, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. Esse é o ponto... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, olha, eu sempre 
entendo que esse conceito está sendo dado para o planejamento que, na 
minha classificação, estaria dentro dos não abusivos, dos legais. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, como esse caso aqui, por exemplo. 
Estou pensando nesse caso aqui. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Como esse caso, 
exatamente. Eu não acho que seja abusivo, seja agressivo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu parto da preocupação de entender o 
que foi orientação no BEPS. Então a gente está dentro do campo da 
legalidade, vocês não estão falando de simulação, não estão falando 
abuso, num caso como este aqui, para ficar bem concreto, em que a 
empresa teve uma preocupação, buscando lucro, buscando otimizar o 
lucro, buscando otimizar a sua rentabilidade, de separar as empresas, 
fazendo uso da Lei, correto?  

Então, a Lei me permite que eu tenha lucro presumido e eu posso, 
dentro dos limites do lucro presumido, ter várias empresas. Posso até 
ter várias empresas explorando o mesmo negócio, mas eu preciso ter 
uma individualidade dessas empresas – fazer com que essas empresas 
sejam claramente segmentadas. Então eu tenho, como você mencionou, 
contabilidade diferente, RH diferente, uma estrutura individualizada, 
então eu não estou mais no campo do abuso, estou no campo da 
agressividade. Assim, eu entenderia, se é agressivo você agir com arrojo, 
e aí, fazendo, tentando achar um significado para... 
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Orador não identificado: Arrojo é bom. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu sou arrojado, assim a empresa chega 
no limite - porque ela está no limite, não é? Ela está no limite do 
abusivo, está no limite da simulação. Por que ela está no limite? Ela não 
ultrapassou a linha, tendo contabilidade separada e empregados 
separados, mas isso, para mim, seria algo que, pelo fato de estar no 
limite, seria ousado. E aí, talvez seja algo parecido com agressivo.  

A minha preocupação decorre de não encontrar explicação para o que é 
agressivo, e aí fica aquele artigo que não serve muito para a gente 
avançar num debate de planejamento tributário. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu acho que o Ricardo tem razão quando 
ele diz que esse termo, agressivo, não é um termo juridicamente 
definido. Não é um termo do Direito Positivo. Como é que nós definimos 
agressividade? Na verdade, nós estamos importando esse termo dessas 
discussões internacionais. E no nosso Direito brasileiro não existe a 
definição sobre agressividade. E eu me preocupo muito quando a gente 
começa a importar essas coisas do exterior. Porque essa ação do BEPS, 
por exemplo, Ação 12, que foi comentada, são recomendações que são 
feitas para os países do mundo todo, com diferentes sistemas jurídicos. 
Então é uma recomendação para países que têm normas 
gerais antielisão, países que não têm normas gerais antielisão, países 
que adotam o princípio da fraude à lei tributária, países que não 
adotam fraude à lei tributária, países que têm, no Direito Tributário, a 
prevalência da substância sobre a forma, países que não têm... Então, 
essas generalizações são muito complicadas.  

Antigamente era mais fácil atuar, ser um operador do Direito Tributário. 
Nós sempre aprendemos e sempre sustentamos aqui – eu pelo menos 
sempre sustentei – que o limite do planejamento tributário era a 
simulação. Então, se você adota uma estrutura simulada, você vai 
aplicar o regime tributário da operação real, e não da simulada. Se você 
adota qualquer outro tipo de estrutura, que não seja simulada, você 
está amparado pelo Direito Civil, privado, e tem, e colhe os efeitos 
tributários correspondentes àquela estrutura que o Direito Civil 
albergou. O problema é que, hoje, influenciado por doutrinas e práticas 
estrangeiras, o que se sustenta, no CARF, é que, ainda que a operação 
não seja simulada, ainda que ela tenha sido feita amparada pelo Direito 
Positivo Privado, ela não é oponível para o Direito Tributário. Por isso é 
que, na minha humilde opinião, não existe previsão do Código 
Tributário Nacional. Essa é uma teoria importada que não tem nenhum 
fundamento no CTN.  

Então, eu até entendo que ele sustente isso, eu até acho que a gente 
poderia publicar esse... Eu acho que tem um sentido de justiça na 
adoção dessa doutrina. Mas então, vamos ao Congresso Nacional, 
vamos discutir uma alteração do CTN e vamos regular essa doutrina. 
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Agora, sem mudança do CTN, não consigo aplicar essa doutrina aqui no 
nosso sistema brasileiro. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ainda no... isso é provocação – eu 
também estou só provocando uma discussão entre nós sobre o tema 
trazido pelo Ricardo aí nesse acórdão. Mas nós tivemos uma MP que 
bateu na trave e não foi convertida em Lei. Nessa MP, você tinha, em 
tese, um atendimento à Ação 12 do BEPS, ou a essa tendência do 
BEPS, de forçar o contribuinte a comunicar os planejamentos 
tributários que adotasse. E aí não passou, mas pode ser que amanhã 
venha nova medida a ser proposta e passe.  

A minha dúvida é um pouco em cima daquilo que o Humberto Ávila, 
quando esteve aqui, ponderou: é melhor uma regulamentação do artigo 
do CTN em relação à cláusula geral antielisiva, do que não ter, porque o 
não ter clausula causa esse caos que nós temos no CARF, de uma 
insegurança jurídica absoluta. 

E supondo que venha uma nova norma dizer o que é ‘agressivo’, ou 
então supondo que a importamos – agora está aqui ‘agressivo’ no nosso 
Código Tributário Nacional, regulamentado – regulamenta-se a cláusula 
geral antielisiva. Isto traria aí uma considerável melhora se comparado 
ao que temos hoje no CARF. O CARF teria uma ferramenta, agora tudo 
que é agressivo você comunica. Agora, se não é definido o termo 
‘agressividade’, você não como comunicar.  

E, você, se não comunica, tem o planejamento desconsiderado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu concordo com essa sua 
observação da necessidade de uma norma relacionada ao parágrafo 
único, do art.116, do CTN, até publiquei há alguns anos, há uns dois 
ou três anos, um artigo na nossa Revista, defendido por essa razão, ou 
seja, pelo menos ter um referencial.  

Eu estou tratando de um exemplo bem claro disso, estou tratando de 
um caso que envolve ágio. Na Lei n. 12.973/14, tem lá uma discussão 
sobre interpretação de um determinado artigo que eu considerei 
ultrapassada. Então, considero que o ágio, ele, no caso, será um ágio 
cuja amortização será dedutiva. Aí o cliente suscita uma série de 
indagações, baseadas na jurisprudência anterior do CARF. Qual foi a 
minha resposta para o cliente? A jurisprudência anterior do CARF não 
serve a respeito de ágio, porque era uma legislação genérica, sem 
conceitos estabelecidos, se criou uma figura de um ágio interno 
atalante, subjetivo, do fiscal e do julgador, não é?  

Eu posso entender um ágio que não existe efetivamente, porque houve 
uma operação entre empresas associadas, mas não houve negócio 
nenhum, de aquisição nenhuma. Isso é uma coisa. No caso, eu tenho 
uma simulação.  
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Agora, eu posso sim ter negócio, dentro de um grupo econômico, até 
grupos econômicos que têm participação de investidores distintos, em 
que as coisas têm que ser feitas em valores de mercado e ainda parece 
ágio. Isso não é ágio interno, absolutamente é um ágio fictício, mas no 
CARF é.  

Então, o exemplo que eu quero dar é: essa discussão que ficava a 
criação subjetiva do fiscal, que acusa; e do julgador do CARF, que 
decide, não poderá ocorrer mais, porque agora nós temos uma norma 
bem mais determinada, que parte de uma contabilidade, inclusive 
muito mais rigorosa, nesta questão do que é que existia no tempo 
anterior, certo? E nós temos uma norma que diz quando que o ágio “é 
interno”, que é o chamado entre partes dependentes. Então, eu tenho 
uma norma, eu tenho uma relação exaustiva de hipóteses em que não 
cabe o ágio. Sendo uma hipótese, uma relação exaustiva, pode ter 
faltado alguma coisa, mas a interpretação não poderá acrescentar 
qualquer outra situação que não esteja elencada ali. E assim, nós temos 
com outras questões. Aliás, a Lei n. 12.973/14 também tem outras 
restrições à amortização do ágio ou da mais valia, baseada na 
experiência anterior. Então, a Lei procurou exatamente cobrir as 
lacunas que havia, onde aconteceram abusos e onde aconteceram 
abusos dos dois lados, não é? Os contribuintes fazendo ágios que não 
existiam e do fisco glosando ágios que existiam. A falta de norma foi 
responsável por essa situação toda.  

Então, nós estamos hoje numa questão de ágios, numa questão de 
investimentos, com uma posição muito mais segura, porque existe uma 
norma. Boa ou ruim, não interessa, mas a norma está lá. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, mas quando é uma norma como essa, 
que trata de questões contábeis, questões.... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, não é contábil, certo? 
É de negociação, é de ‘business combination’, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu sei. Eu ia falar contábeis, 
econômicas, financeiras, de empresa, que vai cercando a operação. É 
uma norma que melhora as relações de interpretação e evita uma 
subjetividade incômoda, de grande insegurança jurídica.  

Mas, quando eu penso num termo, como ‘agressivo’, eu não consigo 
imaginar uma lei que faça isso que você mencionou em relação ao ágio, 
que defina agressividade quando, no negócio jurídico, e na 
contabilidade, na economia, nas finanças, não se encontra este termo. 
Porque ágio, bem ou mal, já existia. Não era claramente legislado como 
ficou, mas ‘agressividade’ eu duvido até que exista no Direito Penal. 
Pode ser na ciência social, na psicologia, psiquiatria, mas eu não 
consigo enxergar isto no campo empresarial. Eu não conheço esse 
termo, ele é totalmente estranho. Mesmo que a gente fale: “Muito bem, 



 8 

não vamos importar, mas vamos criar aqui uma norma tributária que 
defina ‘agressividade’’. Me parece algo absolutamente... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas acho que essa 
definição seria absolutamente insuficiente, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Seria insuficiente. Na 
verdade, precisaria ser mais objetiva a norma. Vou dar um exemplo – 
não quero que essa norma venha, mas vamos dizer que venha uma 
norma e diga: será não oponível ao fisco, ou agressivo – como quiserem 
–, não produzirá efeitos tributários, um planejamento tributário 
estruturado em cima de negócio jurídico indireto, por exemplo. Eu não 
acho que essa seria uma boa norma, por isso eu não quero que ela 
venha, mas se ela existir, você tem um referencial, entendeu? Você tem 
um referencial.  

Agora, simplesmente falar que planejamento agressivo não vale para o 
fisco, não é oponível ao fisco, aí nós ficamos na mesma situação, com 
um grande subjetivismo.  

Então, precisaria ser uma norma que fosse objetiva, como foi a Lei n. 
12.973/14, na questão do ágio. Tem um caráter até, de certa forma, 
antielisivo nessas regras da Lei n. 12.973/14, não é? Que elas visaram 
exatamente cercear aqueles planejamentos tributários livres, como 
ocorriam.  

Só para dar outro exemplo – não sei se os senhores se lembram – não 
precisava de demonstração do ágio. Então, fazia demonstração a 
qualquer hora, pegavam avaliações patrimoniais que não se 
sustentavam. Hoje não, os laudos têm que ser feitos por independentes, 
tem requisitos intrínsecos e extrínsecos para o laudo, tem data, registro. 
É uma norma de caráter bem antielisivo. Bem ou mal, ela contornou os 
problemas.  

O que eu vejo é que o contribuinte tem mais segurança hoje, ele sabe: 
“Eu adquiri este empreendimento. Opa, apurei uma mais valia aqui, 
está aqui a comprovação”. O fisco tem que derrubar aquela 
comprovação, numa contra avaliação contraditória, não pode 
simplesmente dizer que não aceita o laudo. Então o contribuinte está 
muito mais protegido hoje, contra o abuso do fisco, na fiscalização, e 
essas liberdades que o CARF citado, não é? O que não pode continuar é 
chegar na Câmara Superior... praticamente cem por cento das pautas 
temáticas são decididas por voto de desempate, não é uma brincadeira. 
Não existe mais a justiça administrativa federal. Então... Mas acho que 
grande parte dessas pautas temáticas gira em torno de questões para o 
qual a legislação realmente já tinha brechas. 
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Sr. João Francisco Bianco: Só um breve, brevíssimo comentário aqui. 
Eu achei importantíssima essa decisão, foi bem lembrada a discussão.  

Eu só queria colocar as minhas barbas de molho com relação à 
manutenção desse entendimento na Câmara Superior, porque 
certamente vai haver recurso da Procuradoria e eu tenho as minhas 
dúvidas com relação à manutenção desse entendimento na Câmara 
Superior. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: João, você tem toda a razão. 
Pode ir para a Câmara Superior e a Câmara Superior, a 1ª turma é esta 
que só julga a favor do fisco por voto de qualidade. Mas o procurador 
vai encontrar, sim, nessa matéria, votos divergentes, ou acórdãos 
divergentes.  

Mas como aqui é fato, aqui não é interpretação do Direito que está 
envolvendo. É fato: o fato é A, com empreendimento distinto. Outros 
casos não há um empreendimento distinto, há só CGCs distintos, 
Lalurs distinto, só. 

Orador não identificado: Aquele caso patológico, da Grendene.  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A Grendene virou sete 
Grendeninhas, uma Grendenona e sete Grendeninhas. Todas no mesmo 
endereço, todas com os mesmos funcionários, com a mesma marca... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É tudo a Grendene. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A única coisa diferente que 
existia lá era, na época, CGCs diferentes e talões de notas fiscais 
distintos – essa nota, põe nesse talão; essa nota, põe naquele talão. 
Caiu no Conselho e caiu no antigo Tribunal Federal de Recurso.  

Agora, este caso aqui, pelo Relatório, quase que os fatos são bem 
favoráveis. Eu não acho que é ‘agressivo’, viu? Se não existe... 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: A ‘agressividade’ está ligada ao espírito 
animal do empresário. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Só para não perder a esperança... Bom 
dia. Ainda que a Fazenda o faça, ela tem que achar um paradigma com 
esses fatos. Ela não pode trazer uma questão semelhante, um caso 
semelhante ao caso Grendene, generalizando.  

Então, ainda que leve à Câmara Superior, e a gente vai acompanhar 
isso, o paradigma teria que ser exato. Eu acabei de perder, terça-feira, 
pelo fato de que o meu paradigma não era exatamente igual. Então eu 
espero o mesmo rigor. 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Valdirene, você não espere o 
mesmo rigor. O João tem absoluta razão na observação, eu disse... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Tem que ter otimismo, ou vamos para 
o Judiciário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu mencionei que os casos 
são distintos, mas eu assisti – e eu até pretendo falar no nosso 
Congresso sobre isso – eu assisti na Câmara Superior um julgamento 
após o outro – recurso da Fazenda, os fatos... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Nada a ver. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: E os argumentos não tinha 
nada a ver e foram aceitos. O juiz foi favorável à Fazenda. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Nossa, mas foi terrível. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A seguir, o Juan Carlos 
Matarazzo fez a melhor sustentação que eu vi na minha vida de um 
advogado. Ele sabia que a tese, no mérito, era perdedora. Por isso, na 
Câmara Superior, ele concentrou toda a sustentação dele na questão da 
admissibilidade. Ele fez uma prova irrefutável, apontando sete 
diferenças entre o caso paradigma e o caso sub judice: sete diferenças e 
nenhuma similitude sequer. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não serve. Como paradigma não serve. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas serviu, pois recorrente 
era da Fazenda. Não serve para você, mas para o Presidente da Câmara, 
decidindo por voto de desempate, serviu.  

Então, realmente, você tem toda a razão, o risco é de não subsistir a 
decisão. Vamos ver se vai mudar essa Câmara agora, quem sabe a 
mentalidade...  

Bom, vamos à pauta. Bianco? 

Sr. João Francisco Bianco: Como eu disse, esse assunto [Lei n. 
13.254/16] está sendo mantido na pauta, mas a gente está aguardando 
o desenrolar dos acontecimentos, não é? Existe muita novidade sobre o 
assunto.  

O Brandão, hoje de manhã, trouxe a notícia de que está havendo uma 
certa adesão já dos contribuintes, parece que 18 bilhões... 

Orador não identificado: No valor econômico-- 
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Sr. João Francisco Bianco: Dezoito bilhões de valores declarados que 
foram regularizados, e R$ 4 bilhões de imposto que já foram 
arrecadados. Então, a gente tem mantido esse tema em pauta para 
acompanharmos o desenrolar dos acontecimentos.  

A Valdirene tem notícias também? 

Orador não identificado: Ela já fez a adesão... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É, na verdade quando a Ministra 
Cármen Lúcia apreciou o ADIn 5.496, ela pediu informações com 
urgência e eu tive notícia segunda-feira que já tem – inclusive o 
processo eletrônico, vocês podem ter acesso – a manifestação da AGU 
(Advocacia Geral da União), do Senado Federal e do Banco Central do 
Brasil.  

Os três órgãos vão pela constitucionalidade da Lei e agora aguarda a 
Presidência e a PGR (Procuradoria Geral da República). Já temos um 
cenário com 70% andado e a manifestação é com urgência, então a 
gente acredita que, em breve, a liminar vai ser apreciada. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria chamar a 
atenção dentro desse tema, ele tem trazido muito a questão do 
beneficiário efetivo, ou final. Os envolvidos, que têm problemas a serem 
resolvidos, têm muita preocupação com a divulgação das informações a 
partir de 2017.  

Queria chamar a atenção para a Instrução Normativa RFB n. 1.634/16, 
que passou a disciplinar, em substituição a anterior, o CNPJ. Ela tem 
vários dispositivos relativos ao beneficiário final, e tem que ser 
identificado. Numa leitura preliminar, eu não vi uma relação direta com 
a questão dos ativos no exterior, mas eu chamo a atenção para isso, 
porque, em várias situações, é obrigatória a identificação no CNPJ do 
beneficiário final de algumas entidades.  

Não sei se alguém quer se dedicar a fazer uma análise da Instrução 
Normativa RFB n. 1.634/16 e apresentar aqui futuramente, eu acho 
que é importante. Alguém quer? 

Orador não identificado: Brandão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Será que o Brandão quer? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É simples, pessoal, é só dar 
uma olhadinha. Eu vou dar uma olhada e faço um comentário 
posterior... 

Orador não identificado: Eu também. Nós faremos, nós faremos. 
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João Francisco Bianco: Sobre esse sistema, eu só queria trazer a 
notícia de que essa identificação do beneficiário final, o beneficiário 
efetivo da empresa sediada em paraíso fiscal, já era uma preocupação 
que eu estava identificando em alguns bancos.  

Eu soube de um cliente nosso, que ele foi fazer uma remessa de 
dividendos para uma empresa offshore e o banco quis saber quem era o 
beneficiário efetivo, quem era o titular, e queria saber qual era a pessoa 
física que era o titular daquele investimento. E, no caso concreto, o 
proprietário da offshore era uma cadeia, uma sucessão de trusts e 
fundações. Mas o banco queria saber quem era o titular, a pessoa física 
que constituiu aquele trust, que era o dono daquela fundação. E ele se 
recusou a fazer o fechamento do câmbio para a remessa dos dividendos, 
porque a pessoa tinha dificuldade de identificar quem era o beneficiário 
efetivo final da cadeia de participação.  

Então já é uma preocupação que está ocorrendo e a Instrução 
Normativa RFB n. 1.634/16, na verdade, vem consolidar essa 
preocupação. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fora do Brasil, as operações 
bancárias, há muito tempo, exigem a identificação, não só pra fechar 
conta, mas para abrir uma conta. Para qualquer operação é necessário 
você identificar o beneficiário final em situações como de trusts, 
fundations. E, até há pouco tempo, havia ações ao portador no Panamá, 
essas coisas aí... 

Agora o CNPJ está se referindo a entidades que vão ter registro no 
Brasil, domiciliadas no exterior, mas que precisam ter registro no 
Brasil. Em alguns casos precisa haver a identificação. Acho que vale a 
pena se analisarmos esse ponto. Não somente pela Lei n. 13.254/16, 
mas pelas implicações que isso possa trazer mesmo.  

Vamos à pauta, então, Fernando? Continuamos com a análise do novo 
CPC. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, esse tema do código, até a semana 
passada a Valdirene chegou pouco depois da gente ter sugerido que 
passasse para esta semana, e eu sugeri justamente porque ela não 
tinha chegado. Então, agora que ela está aqui, ela pode trazer, antes da 
gente avançar, um dos artigos que chamou a atenção dela, para debate 
aqui também. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Bom, eu separei dois temas dentro 
dessa primeira etapa, na verdade, acho que eles vão nortear todos os 
próximos.  

O primeiro deles está no art. 15 e diz respeito sobre a aplicação 
subsidiária, suplementar, do novo CPC no Processo Administrativo 
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Tributário. Qual a diferença? Já existia a aplicação subsidiária no artigo 
anterior. A novidade é a palavra ‘supletiva’. A gente pode achar, ser 
inocente e achar que a inclusão de uma palavra não tem efeito nenhum, 
não é? Mas qual a diferença entre supletiva e subsidiária?  

Subsidiário, ele complementa. O supletivo...  

A novidade é a locução supletiva. Há várias situações que o novo código 
favorece as partes. Quando a gente está no Processo Administrativo – a 
gente acabou de ver a questão da análise do paradigma – são diversas 
questões que o processo administrativo, em qualquer dos âmbitos, ele 
se aproveita dos princípios do Processo Civil.  

Eu acho que a gente tem que ter sempre esse norte. É lógico que a 
gente está iniciando o estudo, o novo Código tem só dois meses de 
vigência. Então, nós estamos iniciando isso. Mas é ter sempre em mente 
que o novo Código é mais que o anterior, à medida que ele inclui isso. E 
em cima disso a gente pode fazer várias relações, até nos próximos 
artigos. Cabe embargos de declaração em quaisquer decisões ou só 
naquelas previstas? Por exemplo, no Tribunal de Impostos e Taxas de 
São Paulo (TIT) prevê a retificação de julgado na Câmara. Eu posso 
pedir retificação de julgado pelo Ministério? Eu posso pedir um 
esclarecimento em instância?  

O princípio excepcional, que é um dos principais do novo Código, é o 
princípio da não surpresa, é o princípio... Dois princípios. E o princípio 
da justificação. O princípio da justificação é o que obriga o julgador a 
analisar todos os argumentos arguidos na defesa, no pedido etc. E até 
então, é meio passivo e pacífico isso no... com os juízes, e até há uma 
grande resistência dos tribunais em aplicar essa norma... Já até tem 
alguns anunciados, os julgadores tentando evitar restringir essa norma, 
de dizer que basta eu escolher um argumento pra eu me convencer, eu 
não preciso necessariamente analisar todos. Isso está no novo Código e 
a gente pode, não raro a gente tem decisões...  

Vou primeiro focar na primeira instância, que eu acho que é sempre 
mais problemático. No CARF, em tese, a gente tem uma formação 
paritária, tem mais recursos administrativos para entrar. Mas na 
primeira instância, não raro, os nossos argumentos de defesa não são 
apreciados. Então, aí entra a questão dessa aplicação subsidiária, e 
com outras coisas que a gente vai avaliando nesse estudo.  

Agora, tratando um tema de cada vez. Um primeiro tema, sempre tendo 
esse norte, é o Princípio da Cooperação e chamo atenção – se você 
puder projetar, por gentileza, no art. 3º, § 3º... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você me permite, antes de 
continuarmos... Eu fiquei meio, eu fiquei sem uma conclusão do 
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supletivo e subsidiário. Porque não é supletivo ou subsidiário, é 
supletiva e subsidiariamente.  

Então, afinal, qual é a intelecção que se deve dar a essa aplicação 
supletiva e subsidiária? O que isso teria de diferente em relação ao 
passado? 

O fundamental é na ausência de norma, não é? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Sim. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Se há uma norma nessa 
legislação – trabalhista, eleitoral e administrativa – se aplica supletiva e 
subsidiariamente. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É que complementa. O que não há, se 
não há previsão, complementa. Desde que complemente e não 
prejudique. A interpretação, Professor, é ampla. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Complemento é acrescentar 
algo, né? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Sim. Então, por exemplo, eu tive um 
problema, como eu disse, em embargos de declaração, não há previsão. 
Eu posso dizer, eu posso pedir esclarecimento? Eu posso dizer que, se a 
decisão... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Sim, mas o que... Qual é... 
Onde é que eu considero que supletivo e subsidiariamente se aplica?  

Sr. Alexandre: Na CLT tem a mesma previsão, de aplicação supletiva e 
subsidiária, para Processo do Trabalho. Acho que trouxeram da própria 
CLT essa ideia. Suprir alguma coisa que não está no Código.  

Agora, é muito subjetivo, o que, quando que o julgador vai suprir, com 
base em uma outra norma? Na CLT, geralmente são normas 
processuais, porque o Processo Trabalhista é sincrético, sintético, 
muito, né? E às vezes o julgador aplica ou não a outra norma, que o 
CPC supre. Então ele pega, ele dá, ele busca uma outra questão para 
suprir uma omissão ou uma questão que não está regulada.  

Eu acho que é isso aí, não tem muito o que... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É que ela deu tanta 
importância à palavra que foi apresentada, e eu queria entender... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não, na verdade a importância, 
Mestre, é no contexto do que está no código.  
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Ele é um corte. Cada artigo, cada nova proposição, a gente vai ter 
sempre que comparar com o nosso Processo Administrativo para ver se 
isso encaixaria como uma omissão ou não. Aí que vai ficar o dilema, de 
se aplicar ou não o novo CPC.  

Sr. Lucas Bevilacqua: Bom dia. Uma das leituras trazidas pelo novo 
Código de Processo Civil – o Dr. Ricardo bem colocou, ambos 
pressupõem uma omissão – é que na aplicação supletiva, haveria uma 
omissão total; enquanto que na aplicação subsidiária, haveria uma 
omissão parcial no caso da Lei de Processo Administrativo.  

E no âmbito da aplicação no Processo Administrativo tributário, um 
exemplo de aplicação subsidiada, seria com relação aos precedentes, a 
aplicação dos precedentes judiciais. O art. 927, que trata de quais são 
as decisões que fazem precedentes judiciais anuncia, súmula 
vinculante, decisões em repetitivo, em repercussão geral... – até aí o 
regimento do CARF acompanha o novo CPC. Mas o novo CPC traz um 
novo, uma nova forma de precedente judiciário, que são os incidentes 
de resolução de demanda repetitiva. 

Esse foi só um exemplo de aplicação subsidiária... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu tenho... A norma é 
diferente. Eu não posso...  

Eu posso completar a norma do Processo Administrativo com o novo 
CPC? Eu tenho a norma. 

Sr. Lucas Bevilacqua: Pois é, mas aí a interpretação conferida é que há 
uma omissão parcial. No Regimento Interno, a Lei de Processo 
Administrativo não se refere ao precedente judicial de excedente de 
resolução de demanda repetitiva. Daí que, subsidiariamente, dada essa 
opção parcial, aplicar-se-ia o art. 927... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na existência de norma? Há 
uma norma. A norma relaciona cinco casos.... 

Sr. Lucas Bevilacqua: Parcialmente omissa... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, omissa não, ela 
relacionou taxativamente, exaustivamente, quatro hipóteses. Por 
exemplo, estou chutando, quatro hipóteses em que é vinculante... 

Sr. Lucas Bevilacqua: Sim, a omissão do regimento do CARF. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: O novo CPC, o Código de 
Processo Civil tem cinco hipóteses. Então, eu tenho uma que é menos 
abrangente. Não há ausência de norma, entendeu? 
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Orador não identificado: É o que ele está dizendo, é uma omissão 
parcial. 

Sr. Lucas Bevilacqua: Parcial. 

Orador não identificado: Então, mas eu estou entendendo a 
preocupação dele... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas a norma... o art. 15, do 
novo CPC se aplica na ausência de norma, não na omissão de norma. 
Esse é o ponto... Visto todo o art. 15 e não ficando só na palavra 
supletiva... Não é que há ausência de norma, há norma... 

Sr. Lucas Bevilacqua: Uma norma que não contempla todas as 
hipóteses de precedentes trazidas pelo novo Código de Processo Civil, 
vamos dizer assim. E daí a inteligibilidade do novo CPC nessa aplicação, 
supletivo e subsidiário, trazer o seu tratamento aos precedentes 
judiciais, não só no âmbito jurisdicional, mas também no âmbito 
administrativo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Quer dizer que os recursos 
previstos no Código de Processo Civil e que não são previstos... 

Sr. Lucas Bevilacqua: É, esse eu teria dificuldade... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, mas vamos ser 
coerentes. Eu tenho três recursos de Processo Administrativo – estou 
dando um exemplo também. Três recursos de Processo Administrativo 
Federal e aqui tenho mais que três. 

Orador não identificado: Agravo interno. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, abriu a porteira para 
todos os recursos. 

Orador não identificado: Não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, o CARF, o CARF que... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Marcos: Com relação ao supletivo, o exemplo de supletivo vem de 
completar, complementar. Então, o regimento do CARF exige uma 
norma, como por exemplo, sobre direito probatório. O novo Código de 
Processo Civil veio destrinchar essa questão de direito probatório, como 
por exemplo os requisitos de um laudo, a metodologia a ser utilizada. 
Isso é complementar a algo que já existe no regimento interno.  
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Com relação aos recursos, não dá para se aplicar o art. 15 para querer 
dizer que existe novas hipóteses de recurso, por exemplo, no TIT – sem 
uma adaptação no regimento interno, não pode ser utilizado. É esse o 
meu entendimento, até pela teoria geral dos recursos, você não pode 
criar novos recursos sem uma previsão legal expressa. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, vamos... Podemos 
voltar para a aula, para a Valdirene. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso só... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Fernando Zilveti. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então... no limite, se nós não 
entendermos que é possível que a nova legislação de Processo Civil 
complete, que regule as hipóteses que, no Processo Administrativo 
Fiscal não estão suficientemente abrangentes, ou talvez estão 
restringindo direitos do contribuinte, eu não vejo razão pra você não 
aplicar o art. 15. Se você partir do pressuposto que você só vai poder 
revisar o que está no Processo Administrativo se houver uma alteração 
do regimento interno – o caso do TIT – então isso não vai acontecer. 
Então, não serve pra nada o art. 15. Aí esse art. 15 não resolveu.  

A importância desse art. 15, que eu tenho trazido aqui pra Valdirene, é 
que ele não está lá de graça. O processo, a legislação administrativa, 
especificamente no Direito Tributário, ela é restritiva em direitos, em 
vários pontos, e muitas vezes ela não atende o contribuinte. E aí que o 
art. 15 presta algum auxílio para o contribuinte, que ele vai ver no 
Código de Processo Civil vários aspectos, vários elementos que vão 
trazer para o contribuinte facilidades, como celeridade, como 
cooperação... Essa é a ideia. Porque senão a gente vai ter que repetir: 
Então, não pode. Não pode porque no processo... Então vai ter que fazer 
uma alteração na lei e nos regimentos para repetir ou fazer um ‘copy 
paste’ do novo CPC para o Processo Administrativo.  

Não me parece lógico, porque essa norma... é para isso que serve o 
Código de Processo Civil. 

Orador não identificado: Eu queria só fazer uma ponderação, Sr. 
Ricardo, só uma ponderação.  

Não me recordo se a prova pericial é expedida expressamente nos 
regimentos do CARF, no Decreto n. 70.235/72, ou no TIT. Não sei se 
alguém pode me dizer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, tem. Tem previsão de 
perícia. 

Orador não identificado: De não fazer perícia? 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. Tem previsão de 
perícia, tem que ser requerido impugnação, na apresentação já do 
perito na impugnação e dos quesitos. 

Orador não identificado: Então, mas eu acho que nesse caso, se não 
está a questão da perícia tão bem regulada, talvez o Código... Aí seria o 
caso de aplicação supletiva ou subsidiária, como o Dr. Fernando diz, 
para amparar o contribuinte num processo mais justo, com 
contraditório mais alargado, que hoje é um grande debate que se faz: no 
Processo Administrativo, as perícias são muito restritivas, não é? Prova 
oral, por exemplo, você não pode levar o contador para depor.  

Então, quer dizer, são coisas que poderiam, nesse caso que estou 
pensando, que seria então aplicável. Porque se for omisso o regimento – 
se for omisso, porque eu acho que, se não for omisso, a lei, 
infelizmente... – se for omisso, na ausência de norma explícita, no 
sentido das questões de provas, etc., eu acho que o Código de Processo 
Civil se aplica plenamente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estou com medo se for 
assim. 

Orador não identificado: Vai ser uma loucura. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Porque a celeridade do 
Processo Administrativo decorre de que ele tenha um Código de 
Processo Administrativo muito simples. 

Orador não identificado: Vai ter Mandado de Segurança direto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: São cinquenta e poucos 
artigos, desse tamanho aqui. Se nós vamos levar tudo isso para o 
Processo Administrativo, vai levar 15 anos para os Processo 
Administrativo serem julgados, tal qual ocorre no Processo Judicial. E 
aí nós não vamos conseguir objetivo nenhum prático.  

Nós sabemos, está na Lei n. 9.784/99, que se aplica subsidiariamente. 
A jurisprudência antes disso já aplicava, e está sendo feito ‘cum grano 
salis’, não é?  

Agora, se nós formos estender tudo, porque agora é supletivo, tanto 
Processo Judicial quanto Processo Administrativo, nós vamos correr 
grandes, ou vamos ter grandes controvérsias, e nós vamos desviar o 
foco da discussão, como é aliás no Processo Judicial para questões 
processuais. Bom-- 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Pode ser um tiro no pé, não é, 
Professor? 
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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: No meu, não. Porque eu vou 
recolher... 

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Do cliente, não do 
advogado. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Só um complemento. Em relação ao 
recurso, eu concordo com o colega. Mas ao meu entendimento Embargo 
de Declaração não é recurso. Eu acho que é uma questão de 
esclarecimento, só isso.  

Aproveitando, art. 3º, § 3º... 

Orador não identificado: Sobre essa questão ainda? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, antes de avançar, o 
Brandão estava também querendo falar sobre o assunto. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: Não, é só... Curiosamente, eu estava 
lendo ontem, nossa... Eu me lembrei e fui até buscá-lo [livro]. 

Tereza Arruda Alvim, nos comentários ao novo CPC, diz, na página 
2.282, sobre os Embargos de Declaração em sede de Processo 
Administrativo, que são cabíveis no âmbito dos processos 
administrativos, mesmo que não haja previsão expressa das regras 
processuais aplicadas, como é o caso da Lei n. 9.784/99, que regula o 
Processo Administrativo no âmbito da administração pública federal – 
trata-se, pois, de aplicação da inteligência do art. 93, inciso X, da 
Constituição, além da inspiração profissional, o disposto no art. 15 do 
novo CPC, e autoriza tal posicionamento, pois a codificação processual 
civil deve ser aplicada supletiva e subsidiariamente, quando houver 
omissão das leis que regulam os processos administrativos.  

Então, tem boa doutrina já nesse ponto. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Sobre o art. 3º, parágrafo 3º, do novo 
CPC, aqui na parte inicial, não se excluirá da apreciação jurisdicional 
ameaça ou lesão a direito, a conciliação... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma pergunta: se aplica em 
Processo Administrativo, né? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não, acho que isso é Direito 
Constitucional.  

A conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos poderão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
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públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do 
Processo Judicial. Aqui, um ponto que eu trouxe numa outra Mesa que 
é aquele dilema em relação à transação tributária, às hipóteses de o 
crédito tributário ser objeto de acordo. No ponto, até pra não explorar o 
tema nesse, é usar da conciliação, usar dos acordos, não para o crédito 
tributário propriamente dito, mas sem sair do Processo Tributário. 
Quando eu... Eu vou trazer um caso prático: então, via de regra, no 
Processo Judicial Tributário, você tem, todo o processo tem a fase 
declaratória, tem o cunho declaratório e a parte de você executar aquilo 
que você ganhou, ok? Até a metade, até o reconhecimento do crédito 
tributário, do direito, da matéria de direito, quanto a isso não há 
dúvida. Então, a gente até vê no Código a importância da súmula, a 
importância da repercussão geral, da repetitiva etc. Então, a matéria de 
direito, ela é julgada, então, o crédito tributário foi reconhecido 
inconstitucional. Aí, o contribuinte tem a ‘via crúcis’ de liquidar a 
dívida. E aí, você tem que fazer valer, e eu vou até o art. 6º, também pra 
fazer um... Todos esses outros processos devem cooperar entre si para 
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.  

Essa palavra ‘efetiva’, para mim, ela tem a sua importância também. 
Não adianta eu ganhar o direito e o Supremo declarar inconstitucional 
determinado tributo e eu não conseguir fazer isso virar, liquidar isso de 
forma efetiva, justa e efetiva. Então, quando o processo desce, para eu 
apurar o valor, não raro o contratante às vezes não tem a guia, mas ele 
tem o documento contábil. E a Fazenda, e a parte contrária, nega 
sistematicamente o direito ao crédito, seja em sede de habilitação de 
crédito, seja em liquidação de sentença. Aqui, só uma colocação, não é 
uma conclusão, na verdade é uma vontade para fazer valer o Código e 
isso fazer algum sentido para o Processo Administrativo, senão não vai 
fazer nenhum sentido também. Na fase de liquidação, eu não estou 
dizendo o crédito, eu não estou dizendo das leis em que eu transaciono 
o direito. Estou dizendo, eu tenho um tributo declarado 
inconstitucional. Vocês acham coerente a Fazenda limitar o seu direito 
ao crédito porque você não acha a guia, se ela recebe toda a 
documentação via eletrônica, ou se... Será que não se podem, as partes, 
não se pode abrir uma nova fase aí? Eu estou pensando no futuro, 
numa coisa de eu sentar na mesa, sentar com a parte contrária e a 
gente chegar numa conciliação de um número que seja bom para 
ambas as partes, como acontece no trabalhista? Como eu chego e falo: 
bom, é inconstitucional, não há dúvida, você recebeu um tributo 
inconstitucional. Eu tenho essas provas e você tem essas provas. Nós 
não podemos chegar... – é um mandamento à cooperação.  

O princípio da cooperação aliado à efetiva prestação jurisdicional 
impede isso. Eu não posso ter um tributo declarado inconstitucional e, 
na outra ponta, eu não ver esse direito e o tributo inconstitucional 
continuar no cofre público. Eu sei que eu estou colocando de uma 
forma genérica, o Professor vai exigir que eu conclua, mas eu também 
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estou estudando o CPC e estou tentando trazer novas formas de ver o 
processo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Posso falar?  

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu queria só colocar uma 
premissa aqui para essa discussão. Ah, você quer falar? Você que é o 
proponente do tema, eu acho que vale a pena esclarecer. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não... veja, a proposta de discussão do 
novo Código de Processo Civil, para gente encaminhar para os debates, 
até trazendo os casos práticos, sem dúvida nenhuma, e as inquietações 
de todos os membros aqui da nossa Mesa, seria de que a gente 
discutisse o Código em si, né? Porque a gente tem uma tendência de 
buscar na nossa vida prática outros casos, experiências, e há até uma 
certa inquietação com esse Código, que é uma incógnita ainda, como a 
Valdirene colocou muito bem. Nós estamos com dois meses de Código. 
Então, ele gera toda essa inquietação.  

Eu vejo com ótimos olhos esses casos que estão chegando para nós, 
mas, pra gente poder avançar, talvez a gente pudesse ir encaminhando 
as questões, e, dentro de um parâmetro de artigos razoável, se 
concentrasse em dois ou três casos e segue adiante. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu penso que o objetivo 
aqui é nós analisarmos o que o Código tem de novidade em relação ao 
passado. Nós todos conhecemos o Processo Civil anterior, e o mais 
importante é verificar o que ele evoluiu, ou o que ele ‘involuiu’. Não só 
atermos a situações concretas. É claro, o Processo Administrativo, 
quando for relevante, se aplica ou não se aplica, mas eu vejo que... 
Senão, nós não vamos sair do art. 15 até o fim do ano. Nós temos que 
verificar o que o Código tem de novo, dentro do Processo Civil. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, vamos, dentro dessa ideia então. 
Vou pegar só os pontos inquietantes, de novidade ou que falta 
esclarecer, até no Código mesmo, que ficaram pouco claros ou que 
ficaram de alguma forma dúbios e que, na aplicação do Código, 
entendemos que exista algum problema. E aí a gente encaminha dessa 
forma, tudo bem? E aí vamos de grupo de artigos em grupo de artigos 
até o final, sem prejuízo de qualquer outra discussão que venha a ser 
trazida pelos nossos colegas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você vai conseguir? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Vou. Agora o outro tema, né? Já 
podemos passar para o outro tema? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não. O Alexandre quer 
falar. 
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Sr. Alexandre: Só corroborando o que foi dito pelo Fernando. Foi dito 
da primeira vez que o Código, pelo princípio da duração razoável do 
processo, que já está na Constituição, artigos 5º, e 78, então só trouxe 
uma coisa que já existe. E aqui, essa questão da colaboração e dos 
documentos e da efetividade, o nosso Supremo também determinou que 
é habeas data o contribuinte tem direito e a Fazenda apresenta, então, 
não há novidade nisso, só reforça. Então, acho que eu concordo que a 
gente não fique discutindo, que já existe, que o código só reforçou. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, na semana que vem, 
nós vamos prosseguir do art. 40 ao 100. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. Na outra, né? Que essa semana que 
vem não... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Na próxima semana nós 
vamos ter feriado, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Feriado, desculpa, feriado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então vamos a outro 
assunto da pauta, que é do Luís Eduardo Schoueri e do Fernando 
Zilveti.  

Sr. Luís Eduardo Marola de Queiroz Pereira: Bom dia. Na verdade, 
depois da provocação do Sr. Bianco, na semana passada, sobre aquele 
acórdão do TRF, sobre o Tratado Brasil e Holanda, onde ele 
desconsiderou o protocolo do artigo... Desconsiderou, não, mas ele leu 
da forma correta o protocolo do art. 12 e jogou a remessa para 
pagamento de serviço técnico e a transferência no art. 7º, não é?  
 
E aí a gente começou a pesquisar sobre o tema, e teve uma aula na 
mesma semana, e veio na minha cabeça se isso daí poderia levar o 
CARF ou alguns outros julgadores a pensar: então vamos jogar, já que 
chegou no sétimo, por que não vamos analisar o sétimo e tentar achar 
outras coisas, não? E esse acórdão aqui da 2ª Seção, da 2ª Câmara da 
2ª Turma Ordinária do CARF, é Acórdão n. 2202-003.114, com data de 
publicação de 29.02.2016. 
 
Ele fez a análise do Tratado Brasil e França e fez o mesmo caminho, só 
que como o Tratado Brasil e França, ele não tem protocolo, ele fez a 
análise de forma contrária do TRF da 2ª Região, mas ele chegou no 
mesmo art. 7º. No caso aqui, ele fez um, o lançamento fiscal foi sobre IR 
Fonte na remessa sobre pagamentos. É uma empresa que fabrica peças, 
importa peças – ela fabrica, importa, exporta peças aqui no Brasil. É 
aquele grupo da Fiat lá no Nordeste. E essa empresa brasileira, ela tem 
contrato de prestação de serviço com duas empresas do grupo na 
França. E os serviços são diversos: na administração geral, 
comunicação, vendas, marketing, administração, contabilidade.  
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E foi com base nesses tipos de serviço, serviços muito amplos, que o 
Conselheiro deu o voto e falou que esse serviço seria configuração de 
um [ininteligível] aqui no Brasil. No mérito, o Relator confirmou o 
entendimento que se tratou prestação de serviços sem transferência de 
tecnologia – que se encaixaria naquele ADI n. 5 – e fez todo o caminho 
até chegar no art. 7º. Ele reconheceu a aplicação do art. 7º retratado. 
Só que no art. 7, no parágrafo 5º... o último parágrafo do artigo 7o do 
Tratado Brasil e França, fala que o art. 7º, ele vai ser, vai ser, você vai 
encaixar ele no art. 7º se não tiver nenhuma outra disposição mais 
especial que ele. Aí ele fala: então vamos fazer a análise do 
estabelecimento permanente – porque se você tiver um estabelecimento 
permanente, você não usaria o art. 7º e tributaria no Brasil, no 
estabelecimento permanente.  
 
Com isso, ele, no final ele conheceu tudo, e ele cita que, pela 
abrangência dos serviços contratados, desde administração geral até 
atuação em três etapas de fabricação, as empresas estrangeiras 
exerciam suas atividades por meio da empresa brasileira, constituindo 
um verdadeiro perigo de estabelecimento permanente das empresas 
francesas.  
 
E aí, ele, no final, ele faz tudo isso, ele aplica o IR Fonte. Aí, ele joga, ele 
pega o RIR, vai no art. 685 do RIR, para ter remessa de pagamentos 
para o exterior, aí ele joga na CID, diminui para 15%, mas ele cobra o 
IR Fonte nessas remessas. E eu não conhecia, eu conhecia só um outro 
acórdão de IR Fonte para pagamento de serviços, mas que era de 
aluguel de embarcações, que não tem IR Fonte, jogaram um 
[ininteligível] aqui no Brasil por causa disso. Mas o pagamento de IR 
Fonte, ele também esqueceu de ler o parágrafo 3º do art. 7, que fala que 
vão ser, é possível reduzir as despesas, inclusive com administração 
etc., porque você vai tributar o estabelecimento permanente no Brasil 
como se ele fosse uma empresa brasileira. Então, teria dedutibilidade de 
todas as despesas, e direção e gastos gerais, como fala aqui o coercitivo.  
 
Então era mais uma constatação e uma resposta, assim, aonde a gente 
vai, como o CARF está analisando esse tipo de situação, porque o TRF 
da 2ª Região analisa de um jeito, inclusive analisando corretamente, e o 
CARF já vai, chega no art. 7º e tributa por IR Fonte nessas remessas. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu só queria fazer uma 
indagação, para quem for falar... Isso aqui, um estabelecimento 
permanente, não se trata de Imposto de Renda na Fonte, né? 

Sr. Luís Eduardo Marola de Queiroz Pereira: Eu não sei nem como ele 
conseguiu esse conceito de estabelecimento permanente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ele ignora a legislação, né? 
Ele está no lugar errado. 
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Sr. Luís Eduardo Marola de Queiroz Pereira:E tem outra coisa. Eu li 
mais de uma vez aqui, procurando, porque geralmente quando a gente 
fala de estabelecimento permanente, a gente busca os artigos do RIR, 
são o 298 e o 299, que poderia ser uma caracterização de um exercício 
tributário aqui no Brasil, chama assim, né? No caso de um poder de 
venda, poder de assinar as coisas. Mas ele não joga, em nenhum 
momento ele menciona os artigos 298 e 299 e ele fala simplesmente que 
é um conceito de estabelecimento permanente. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, confesso que, quando o Luís 
Eduardo trouxe esse acórdão para nossa análise, eu custei a acreditar 
que ele estava falando sério. Um rapaz estudioso, mais sério, ele brinca 
como qualquer ser humano, de vez em quando ele brinca.... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Uma troça. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Como qualquer ser humano, ele faz 
piada, né? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Até o prefeito, né? 

[risos]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí, eu olhei para ele e falei: “Eduardo, 
você está querendo brincar sobre o que?” Aí, ele me mostrou o acórdão, 
eu falei: “Então eu vou ler isso tudo com mais cuidado. E já propõe uma 
discussão para Mesa”.  

Se não fosse uma decisão do CARF, eu sinceramente, ignoraria, mas 
uma decisão do CARF tem uma gravidade absoluta, não é? Porque você 
vê que o Acórdão primeiro tratou de um assunto que não era IR Fonte, 
não era Imposto de Renda, não tinha porquê. Mas o mais grave é ele 
criar um estabelecimento permanente com uma legislação que não 
brinda o estabelecimento permanente. E a consideração do que leva ele 
a tratar de estabelecimento permanente no Brasil, por considerar que 
os serviços prestados são excessivamente amplos – estão aí relatados no 
acórdão.  

Enfim, ele define uma confusão de conceitos que a gente precisa 
discutir um pouquinho mais com clareza. 

Sr. João Francisco Bianco: Eu não tive oportunidade de ler o Acórdão, 
mas eu vou procurar ler. Todavia, pelo que eu entendi da sua 
exposição, eu não estou surpreso quanto a inclusão do Acórdão, ao 
contrário do Fernando. Eu, realmente, eu não estou surpreso, porque 
me parece que o que o Relator desse Acórdão cometeu foi um erro muito 
comum. É muito comum as pessoas lerem os Tratados e aplicarem 
diretamente o texto do Tratado, esquecendo de examinar o que diz a lei 
interna. E as pessoas esquecem ou desconhecem um princípio básico 
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de aplicação de tratado, que o Prof. Schoueri tem cansado de dizer aqui 
e eu tenho cansado de dizer em sala de aula: tratado não cria tributo, 
tratado tem uma natureza autorizadora da lei interna a criar tributo.  

Então, não adianta o tratado autorizar uma determina incidência 
tributária. O que é necessário é que a gente verifique se a lei interna 
criou incidência e se a lei interna é compatível com o tratado, se a lei 
interna exerce a sua competência nos limites estabelecidos pelo tratado.  

Então, o que acontece aqui no estabelecimento permanente de 
prestação de serviço é que o tratado prevê a possibilidade de a Lei 
interna criar uma legislação que regule a incidência de tributo, no caso 
de um estabelecimento permanente de prestação de serviço. Acontece 
que a nossa lei interna não criou essa incidência, não existe previsão. 
Ela tem uns dispositivos, assim, muito esparsos, que tratam da 
existência, da caracterização do estabelecimento permanente, nos casos 
de compra e venda de mercadoria, casos de venda ou consignação, ou 
comissão mercantil. Aliás, essa legislação interna brasileira precisaria 
ser objeto de uma revisão, porque ela é muito fraca, ela é muito tímida.  

O tratado realmente autoriza que a legislação interna seja mais ampla. 
Mas, por uma questão de política fiscal, o legislador brasileiro interno 
preferiu não exercer sua competência plena. Por quê? Porque ele tem lá 
um dispositivo que prevê a incidência de Imposto de Renda na Fonte 
sobre todo tipo de remuneração de serviço. Então, o legislador interno 
brasileiro está contente com essa incidência. Ele prefere pegar toda e 
qualquer hipótese de prestação de serviço, tributar na fonte e não 
precisa ficar investigando se tem estabelecimento permanente, se não 
tem estabelecimento, quais são as condições. Uma questão de política 
fiscal.  

Mas o fato é que, resumindo aqui, voltando à questão inicial, é muito 
comum, esse é um erro muito comum. As pessoas vão ao tratado e 
acham que, com base no tratado, pode cobrar o imposto. Não pode. 
Quem cria a incidência de imposto é a lei interna. Me parece que, aí, o 
CARF acabou concluindo pela incidência de imposto com base no 
tratado, sem perquirir o que dispõe a lei interna. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Seria até bom que fosse assim, mas não 
é, não é, não é. 

Ele tratou, tem razão, ele tratou efetivamente do Tratado. Considerou o 
art. 7o – até estava indo bem, né? Só que aí ele deu uma interpretação 
ao Regulamento do Imposto de Renda, ele aplicou a lei interna para 
considerar o estabelecimento permanente. Então, ele aplicou a lei 
interna, ele foi ver a lei interna.  

Só que daí eu não entendi o que pode ter acontecido, na visão deste 
julgador, para que, aplicando a lei interna, ele enxergue no 
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Regulamento do Imposto de Renda a possibilidade de criação do 
estabelecimento permanente por presunções que ele mesmo faz: que os 
serviços são amplos, que na verdade o que se tem aqui no Brasil é um 
escritório que presta serviço efetivamente para a França e que, 
portanto, essa seria a configuração de um estabelecimento permanente. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Luiz, me permita o 
seguinte, eu não li o Acórdão – e assim como o João também vou 
correndo ler esse Acórdão, porque essas preciosidades, a gente deve ler, 
né? Às vezes põe num quadro até – Mas eu suponho que aconteceu o 
seguinte: o procedimento fiscal começou sobre não retenção do Imposto 
de Renda na Fonte pela prestação de serviços. Aí entrou essa discussão 
toda: não, mas na verdade só tributa serviços, de acordo com o Superior 
Tribunal de Justiça, se houver um estabelecimento permanente.  

Acontece que, se for reconhecida a existência de um estabelecimento 
permanente, eu tenho que declarar o auto de infração inválido, 
improcedente, porque o imposto a ser exigido é imposto de pessoa 
jurídica. O João tem razão, com relação às questões antigas da Lei n. 
3.470/58 – imagine... comissão mercantil, representante, né? Mas nós 
temos normas aqui que, se você tem um estabelecimento permanente – 
quer dizer, estabelecimento permanente o que é? É aquele que está 
localizado fisicamente dentro do território nacional, exerce atividades 
aqui dentro. Bom, esse tem que se inscrever no CNPJ. Se não se 
inscrever, ele será contribuinte do IRPJ como uma sociedade não 
personificada de fato.  

Então, na verdade, o CARF teria que ter declarado a improcedência da 
cobrança – isso ele não poderia fazer. Então, está me parecendo – 
repito, sem ter lido – que ele quis salvar o auto de infração. Mas ele cai 
numa contradição em termos, porque se ele afirma que há um 
estabelecimento permanente, ele não pode cobrar Imposto de Renda na 
Fonte.  

Não se cobra Imposto de Renda na Fonte, que é devido para os não 
residentes, só pro estabelecimento residente, que é o estabelecimento 
permanente. Por isso que eu disse no começo aqui, eu acho que ele não 
enxergou nada. Você está falando que não conseguiu entender como ele 
enxergou, ele não enxergou nada. 

Sr. Luís Eduardo Marola de Queiroz Pereira: O Acórdão em si usa o 
Tratado até a página 2. Ele coloca o art. 5o do estabelecimento 
permanente, ele coloca o conceito de estabelecimento permanente, só 
que na hora de aplicar qual o imposto a aplicar, ele esquece tudo isso e 
aplica o IR Fonte para salvar o auto de infração. Acho que é isso 
mesmo.  

Os fundamentos dele aqui estão péssimos, não dá nem pra ler. 
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Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Ok, tudo bem que são péssimos. Mas é 
uma decisão, não é? O que é importante, até... – posso só ler um 
trechinho? Ele conclui, ele conclui, né? Fala dos serviços prestados – 
então ele fala: “Portanto, pela abrangência do serviço contratado, que 
englobam desde administração e geral, inclusive planejamento 
estratégico, tesouraria, vendas, marketing, recursos humanos e até a 
atuação nas três etapas de fabricação, preparação, controle e execução, 
constata-se que a empresa ou que as empresas beneficiárias dos 
rendimentos exerciam, na realidade, as suas atividades no Brasil por 
meio da empresa brasileira, consistindo em um verdadeiro 
estabelecimento permanente das empresas francesas neste país, o que 
lhe propiciavam manter a prestação de serviço de modo como 
contratado.”  

Fez esse raciocínio, que é torto, mas fez. 

Sr. Luís Eduardo Marola de Queiroz Pereira: E eu acho que tem mais 
uma coisa importante no Acórdão, é que toda aquela discussão da lei nº 
5, e toda aquela discussão do protocolo do art. 12, dos tratados, ele fala 
aqui dessa discussão de protocolo, ele fala que o protocolo do art. 12, 
ele abrange os serviços técnicos, e não só para aqueles serviços que 
estão relacionados no art. 12, que é os royalties, né?  

Então, aqui ele trata do assunto também. Isso daí é preocupante, 
porque tem muita gente que concorda que, quando você tem uma 
prestação de serviços sem a transferência de tecnologia, mesmo que 
tivesse o protocolo, ele não cairia no art. 12 dos royalties, né? Então é 
um problema. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É, e ele diz: “são aplicáveis a esses 
contratos... – e continua – as regras da tributação de Imposto de Renda 
emitido na Fonte nas remessas feitas pela contratante ao exterior.  

Fez o raciocínio completo e errado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok. Alguém quer falar? 
Michel. 

Sr. Michell Przepiorka: Bom dia a todas. Só uns comentários, porque o 
Marola acabou comparando a decisão do CARF – que a gente está 
comentando – com a decisão do TRF 2a Região, e são acórdãos, são 
tratados diferentes, com redações diferentes, sem protocolo. Então, eu 
acho que até, em alguma certa medida, a análise nesse acórdão teria 
até sido bem-feita se ele tivesse aplicado o tratado como um todo, 
inclusive a questão do § 3º do art. 12.  

Uma questão que me incomoda, desde que eu tive contato com o 
conceito de estabelecimento permanente, é que a gente sempre fala: Ah, 
não tem o conceito previsto na legislação interna. E, se tratando de um 
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conceito que seria aplicado só ao âmbito da discussão de tratado – é 
uma dúvida que eu trago aqui até à discussão – é se haveria realmente 
a necessidade de existir essa previsão legal do direito brasileiro, na 
medida em que o Brasil, se não existisse o tratado, teria competência 
total para tributar o rendimento e ele só não tem por causa do tratado. 
Então, a partir do momento que se verifica um estabelecimento 
permanente nos moldes do art. 5º, ele só estaria restabelecendo uma 
competência.  

Só uma dúvida que eu gostaria de esclarecer. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, não sei se eu entendi 
a dúvida, vou tentar colocar alguma coisa, enfim.  

Você tem uma pessoa jurídica no exterior, no caso França, né? Ela tem 
duas maneiras de trabalhar com o Brasil, de vender o negócio dela no 
Brasil: ou ela vende de lá para cá, e não tem estabelecimento aqui; ou 
ela se instala aqui, está certo? Em todas as situações vão ter normas. 
Se ela presta o serviço lá e é remunerada por uma fonte local brasileira, 
aí cai nos dispositivos que foram aplicados, indevidamente, nesse caso 
aí. Agora, se ela vem para o Brasil e se instala aqui – vamos supor que 
seja uma hipótese de que ela não tenha feito o registro dela no CNPJ, 
que é provável que seja essa a situação do caso aí – estamos então 
falando do art. 126 do Código Tributário Nacional (CTN), você tem uma 
unidade econômica não registrada como pessoa jurídica, tem 
capacidade tributária passiva. 

Sr. Michell Przepiorka: Concordo plenamente. É só a questão de... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, é uma norma sim. E 
nós vamos na legislação do Imposto de Renda, também está previsto 
isso. 

Sr. Michel: É só a questão que foi trazida, se haveria necessidade de ter 
uma previsão expressa: estabelecimento permanente é ou não?  

Eu acho que não. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu acho que não. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Até ele fala, ele menciona esse ponto no 
acórdão, ele supera esse suposto entrave.  

Eu concordo que em muito debate acadêmico, até em aulas, você fala 
que no Brasil não existe estabelecimento permanente, dando a 
impressão de que você não tem condição de tratar desse assunto no 
Brasil. Não é essa a minha leitura nesse momento.  
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Estou citando a minha perplexidade pelo modo que ele abordou o tema 
do estabelecimento permanente, não que não devesse tratar de 
estabelecimento permanente, como uma coisa proibida. Não é o caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Alguém mais? Vamos 
prosseguir na pauta, que é voltar aqui no novo CPC, ainda temos 10 
minutos. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Bom, muito bem. Então dentro da ideia 
de trazer as novidades nós vamos passar somente pelos artigos que 
realmente interessam em termos de novidade, tudo bem?  

Nós temos o art. 46, que é novo em relação ao seu correspondente art.  
94 do CPC antigo, que trata do domicílio do réu, e que, pra questões de 
execução fiscal é relevante, porque impõe que a autoridade procure o 
réu onde ele está domiciliado e não em qualquer jurisdição no Brasil, o 
que faz com que o executado só possa ser encontrado onde ele reside, 
evitando que ele possa ser executado em outra jurisdição e, 
consequentemente, ter alguma consequência grave desse fato, como 
podia acontecer na redação do código anterior.  

Não sei se eu me expliquei, mas esse é o ponto importante, que não sei 
se alguém quer fazer um comentário sobre isso. 

Sr. Alexandre: Parece que então mudou a regra do juízo, da delegação 
da Justiça Estadual, para competência, para julgar a causa tributária. 
Não sei se parece que mudou – agora estou pedindo ajuda aos colegas – 
porque se não mudou, se mudou o juiz federal pode então, ele o juiz 
federal, estar numa comarca diferente onde mora o devedor.  

Então, o Código de Processo altera de novo isso, só pode ser no 
domicílio do devedor, então se... Mas me parece que, então – se o 
pessoal, alguém souber – se a competência delegada foi ou não 
derrogada, passou-se tudo pra Justiça Federal. Porque eu tive um caso 
que eu tive vendo o outro dia, e eu tive essa memória, que não é mais, 
não é mais o juizado. E eu achei até ótimo, né, porque.... 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Quem é mais especializado. 

Sr. Alexandre: Só que agora, pelo novo CPC, volta atrás, porque se o 
juiz federal não está em todas as cidades, e o devedor mora numa 
cidade que não tem Justiça Federal, então a execução é exceção de 
competência, volta tudo pra trás. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vai Marcos, vamos atrasar. 

Orador não identificado: Com relação a essa questão em que, no 
interior, por exemplo, não exista um fórum federal, tinha um AVI, acho 
que em 2014, que modificou essa questão, que antes você tinha uma 
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execução fiscal federal tramitando na competência do juízo estadual, e 
isso foi modificado.  

Hoje a execução fiscal federal deve ser ajuizada pela Justiça Federal na 
sua jurisdição. 

Sr. Alexandre: Então, mas aí a especial prevalece então? [ininteligível]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse caso até o próprio novo CPC 
estabelece se é questão de cooperação. Então você vai ser executado, 
você pode até não ter Justiça Federal na comarca, mas quem vai 
cumprir a função da citação vai ser a justiça local estadual. Então não é 
um problema... O que está dizendo é que tem que ser no domicílio do 
réu, é isso que está lá. 

Orador não identificado: [ininteligível] na proposta. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, é proposta... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, até porque não há correspondente. 
Então, se você não tem a Justiça Federal naquela comarca, ela vai ser 
proposta naquela comarca, na Justiça Estadual, pelo procurador da 
Fazenda Nacional. 

Orador não identificado: Mas aí tem a lei especial. 

Orador não identificado: Essa lei especial trata de execuções fiscais, 
né? 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: E aqui fala também, execução fiscal. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Isso. E aqui, o novo CPC também fala em 
execução especial. Então, o que prevalece? A lei especial. 

Orador não identificado: A lei posterior então. 

Orador não identificado: Essa é a dúvida. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, não, eu acho que aqui não é na lei 
superior... Ela não revoga a disposição da lei especial.  

Simplesmente estabelece que você tem que propor a execução no 
domicílio do réu, certo? Então ela vai ser proposta lá, ela tem que ser 
proposta lá, não pode ser proposta em outra jurisdição que não a do 
domicílio do réu – está no novo CPC. 
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Sr. Alexandre: Então, é essa a contradição. Essa é a contradição, que a 
lei...  

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É que a gente tem que olhar o... 

Sr. Alexandre: Então, a contradição é o seguinte, Fernando, se uma lei 
anterior diz, tirou essa competência delegada – antes era assim, 
propunha-se na comarca, por exemplo, de Diadema, tem casos em 
Diadema, e o domicílio do devedor está em Diadema. Agora é a 
competência de São Bernardo do Campo é que está pegando as 
execuções fiscais federais de Diadema. Aí vem essa lei e diz, o juiz 
federal diz: Não, minha competência vem por força dessa lei especial.  

Depois, vem o novo CPC com uma exposição explícita, dizendo: Não, 
tem que ser ação no domicílio do devedor. Ou seja, Diadema. Isso que eu 
estou trazendo, essa contradição, isso que nós estamos discutindo aqui, 
a novidade é essa.  

Essa novidade derroga a lei especial anterior ou não? Essa é a 
discussão agora. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Nesse aspecto, sim. Se a gente for olhar 
os artigos 40 a 50, Alexandre, a ideia dos artigos 40 a 50 é justamente 
privilegiar o jurisdicionado, certo? (...) 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Mais próximo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Fazendo com que ele não seja 
surpreendido ou que tenha restrição ao devido processo legal.  

Então, se a gente for olhar mais adiante, você vai ver que o art. 53 traz 
a novidade no sentido inverso. Quando o jurisdicionado for autor, em 
casos específicos, como acidente de veículo – né? – que ele tenha, seja 
vítima de um delito e procure se ressarcir desse prejuízo que teve, vai 
ser o domicílio dele, não do réu. Aí inverte.  

A gente tem visto, isso muitas vezes prejudica a vítima, de ter que ir até 
o domicílio do réu para propor a ação. Então, de um lado ele é 
privilegiado, ele só vai ser executado no seu domicílio, então tem que 
propor a ação no domicílio – e aí eu entendo sua preocupação que 
estaria revogada a lei específica sobre o caso, entendido o objetivo do 
código de preservar o direito do jurisdicionado. 

Sr. Alexandre: Você me desculpa, Fernando, mas eu acho que esse 
artigo é um retrocesso pra nós tributarista, porque nós todos sabemos 
que o juiz federal está muito mais habilitado a julgar uma causa de 
tributos federais do que.... – nós tivemos essa discussão, do juiz 
delegado, que CDA tem presunção de certeza e liquidez, e julga 
improcedentes os embargos. E de plano nem faz prova, porque é 
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complicado fazer prova, porque eu tenho 5, 10, 30 mil execuções do 
município, mais 30 mil da Fazenda Estadual, mais 50 mil da Fazenda 
Federal.  

Então, voltou a ser isso, além da morosidade, a falta de especialização 
do juiz estadual de conhecer e querer julgar tributos federais. Então, 
para mim, essa norma é um retrocesso. Precisamos agora... Eu vejo 
com surpresa, quer dizer, surpresa não, está aí o novo CPC, que isso... 
Então nós temos que fazer uma nova lei, no meu entendimento, que 
tire, altere essa norma novamente. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: É, isso mesmo. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Queria fazer uma pergunta 
para o Marcos e os debatedores em geral.  

Não há uma distinção entre o foro do lugar da propositura da ação e a 
norma de competência da autoridade judiciária? Está havendo uma 
certa mistura aqui nas questões? 

Sr. Alexandre: Mas se... Se eu entendo que se está dizendo que a 
propositura é no foro, então... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, eu fiz uma pergunta e ele 
está querendo responder.  

E eu queria também orientar essas nossas discussões não no que 
interessa pra nós... Nós estamos tratando do que o novo CPC diz, né? 
Não estamos defendendo aqui caso nenhum, né? 

Orador não identificado: Esse dispositivo, realmente ele é muito 
polêmico, inclusive ele é objeto de uma Adin proposta pelo Estado do 
Rio de Janeiro, porque ele envolve realmente essa questão da 
competência organizacional da Justiça e dos Estados, né?  

E há um conflito com essa lei de 2014, sem dúvida nenhuma. Mas a 
gente não tem ainda nenhuma decisão que abordou essa questão. 
Precisamos aguardar. 

Sr. Lucas Bevicqua: Acho que a leitura tão sistemática desse 
dispositivo passe repartição jurisdicional que a gente tem, não só na 
legislação ordinária, mas na própria Constituição Federal, que coloca a 
Justiça Federal como uma justiça especial, é que o foro, ajuizada no 
foro do domicílio do réu, não é a cidade do domicílio, o Poder Judiciário 
da cidade do domicílio, e sim a circunscrição territorial.  

Então, o colega deu exemplo de Diadema. Diadema não tem sede da 
Justiça Federal. No entanto, é, está compreendida na subseção 
judiciária de São Bernardo do Campo, então as execuções fiscais 
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federais tramitarão naquela subseção judiciária, que compreende um 
conjunto de cidades. 

Sra. Valdirene Lopes Franhani: Não deixa de ser um foro. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Eu estava pensando: um 
sujeito que tem domicílio numa vila onde não tem juiz, então ele não pode 
ser demandado? Dependia de ser demandado ali. 

Sr. Lucas Bevicqua: A vila dele faz parte de um foro... 

[falas sobrepostas]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É a leitura correta que eu 
estou... 

Orador não identificado: É, exatamente; 

Orador não identificado: É a comarca, né? 

Sr. Lucas Bevicqua: A noção de comarca, ela é própria do poder 
judiciário estadual, né? No sentido que há uma associação entre o 
município de domicílio e aquela unidade territorial.  

Já na Justiça Federal, justiça especial, nos termos do art. 109 da 
Constituição Federal, há seção judiciária do Estado e as subseções 
judiciais. A seção é na capital do Estado e as subseções são cidades 
polos que respondem por um foro, que compreende o domicílio do réu. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você vai dar parecer na 
Adin ou não? 

[risos]. 

Sr. Lucas Bevicqua: Não.  

[risos]. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, acho que o 
esclarecimento foi bom, o debate foi bom, chegamos ao limite de tempo. 
Prosseguiremos com o art. 50 em diante. 

Muito obrigado pela presença de todos. 

Revisado por VJL. 


